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LLENTIES
LLENTIES ii MARABÚ
MARABÚ

intencions

L’exploració d’un nou format tant escenogràfic com de contingut és la nova aposta
de la companyia.

LLENTIES i MARABÚ és la voluntat i el desig de representar els nostres
espectacles per un cercle reduit de públic, per tal de poder arribar a transmetre de
forma directe i còmoda els nostres sentiments, les nostres inquietuts artístiques.
El cercle com a símbol i forma geomètrica te un poder màgic; el perímetre en aquest
cas ens el defineix el públic i nosaltres formem part d’aquest conjunt.
Un cop el públic entra i s’instal·la dins la nostra barraca de les emocions, esdevé el
nostre còmplice i alhora un protagonista més de la història.

Creiem en els petits formats, on la proximitat del públic amb els actors i entre el
públic mateix dona com a fruit una solidaritat comunitària i es genera una energia
màgica; per uns moments esborra l’egoisme que malaltissament s’apodera de la nostra
societat. Creiem en els nostres espectacles com una solució terapèutica i un bon
sanejament de l’esperit.

1

Foto: Raul Miralta

…Senyores i senyors passin i
vegin breument !!!
Lo gran és petit, lo fred és calent, lo de dalt és
baix, lo de dins surt fora, i fins i tot lo més dur
acaba estobant-se...
Dones i homes com vostès, desafiant l’equilibri
rutinari i extremat de la vida, cadenes fetes de baules
indestructibles, plomes bressolades pel tall brillant de
l’acer, deleitin els seus tímpans amb els dolços
espetecs de fuets.
Entrin al món poètic de la gravetat, donin una
oportunitat al seu imaginari tot penetrant a la
barraca de les emocions.
Facin el cor fort, només seran 20
minuts farcits de
tendresa i de
perill…
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LLENTIES i MARABÚ
Bet Miralta
Actors
Jordi Aspa

Direcció

Idea i guió

Sergi López

Escarlata Circus
Sergi López

Ludmila i Alfonso dos personatges estrafolaris amb sang firaire, son els encarregats
d’acollir-vos en aquest preciós teatre-circ
ambulant on les emocions conviuen.
La tendresa i el perill es retroben a cada instant. La força de Campanelli, el gran trencador de cadenes i proclamador de llibertat,
els dolços espetecs de fuets reclamant una
felicitat utòpica, el tall brillant de l’acer
d’unes destrals encarregades de bressolar els
sinuosos perfils dibuixats amb marabú i els
equilibris damunt d’una cadena fluixa, son
els ingredients de moments efímers, esteles
d’històries humanes.

Escenografia i
utillatge

Antigua i Barbuda

Banda sonora

Xavier Boixader

Vestuari i
cortinatge

Pilar Albaladejo

L’espectacle dura 30 minuts i es representa
2 vegades al dia.

Producció

Escarlata Circus

Aforament: 80 persones assegudes en una
gradería.

Distribució

Escarlata Circus

MINISTERIO
DE CULTURA

Escarlata Circus
www.escarlata.com
aspa@escarlata.com
bet@escarlata.com

INSTITUTO NACIONAL
DE LAS ARTES ESCÉNICAS
Y DE LA MÚSICA

carrer Major, 25
08461 St. Esteve de Palautordera
(Barcelona) Spain
Tel. & Fax 938 451 990
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FITXA TÈCNICA
COMPANYIA: ESCARLATA CIRCUS
TÍTOL DE L’ESPECTACLE: LLENTIES I MARABÙ 40min.
! TEMPS DE MUNTATGE: 4 HORES
! TEMPS DE DESMUNTATGE: 90min
A CÀRREC DE L’ORGANITZADOR:
! ESPAI: 12mX10mX6m PLA, ANIVELLAT I LLIS AMB ACCÈS PER A FURGONETA. EL
VEHICLE S’HA DE QUEDAR A L’ESPAI DURANT LES REPRESENTACIONS. (PREVEURE
UN APARCAMENT PEL VEHICLE, EL DIA ANTERIOR I L’ENDEMÀ DE L’ESPECTACLE
SI CAL)
! 350Kg DE SORRA AMB SACS DE 25Kg.
! ES NECESSITA UN REGIDOR DE L’ESPAI DES DE 1/2h ABANS DE L’ACTUACIÓ FINS
AL FINAL DE L’ESPECTACLE. (PER LES DUES REPRESENTACIONS)
! 20 TANQUES (si és necessari)
! 1 BALA DE PALLA (a concretar amb la cia)
! CAMERINO AMB DUTXA D'AIGUA CALENTA per a dues persones
! 6 AMPOLLES D’AIGUA POTABLE DE 1’5L X DIA
! PRESA DE CORRENT DE 220V PER EQUIP DE SÓ
! 2 PERSONES DE DESCÀRREGA/MUNTATGE I DESMUNTATGE/CÀRREGA(hauran de
ser a l’espai 4 abans de la i 1/2 hora després d’acabar l’últim passi) ) pel bon
desenvolupament és preferible que l’equip de muntatge i desmuntatge sigui el mateix.
IMPORTANT CONCRETAR AMB LA CIA ELS HORÀRIS.
! L’espai escènic queda ple de palla, un cop la companyia a desmontat.
! VIGILÀNCIA DE L’ESPAI: DURANT EL MUNTATGE (si cal, a concretar)
EN CAS DE MÉS D’UN DIA DE REPRESENTACIÓ (Horàris a determinar segons cada
lloc)

A CÀRREC DE LA COMPANYIA:
! GRADES PER 80 PERSONES CONFIGURANT UN ESPAI TANCAT.
! LA COMPANYIA FARA PAGAR 1€ D’ENTRADA AL PÚBLIC (Corre a càrrec de la Cia
la venta de les entrades així com la recaptació feta)
! ESCENOGRAFIA.
! EQUIP DE SO.

ESCARLATA CIRCUS - Major 25 – E – 08461 St Esteve de Palautordera
" + 34 93 845 19 90
aspa@escarlata.com
www.escarlata.com

ENTRADA
PÚBLIC

fitxa tècnica
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LLENTIES i MARABÚ
Escarlata Circus ressorgeix amb força a la Fira
de Teatre al carrer de Tàrrega.
El 9 NOU
Montse Redondo

…i una petita joia: Llenties i Marabú,
d’Escarlata Circus, en que Bet Miralta i Jordi
Aspa combinen ofici senzillesa i imaginació
per guanyar-se la complicitat del públic des
del primer moment.
AVUI
Jordi Jané

CIRC DE SENTIMENTS. Escarlata Circus,
un espectacle acollidor e intens, fet de petits
instants.
SEGRE
Marta Castellà

aunque soterradamente se vislumbra la veteranía de estos dos clowns catalanes cuya química conjunta es su mejor baza.

...Circo de humor y ternura. Circo teñido de
poesía cotidiana que nos remonta a otros
tiempos y a los inicios de la Fira...
La Vanguardia
Santiago Fondevila

Dos “freakies”, llenties i marabú son prou per
omplir la plaça
…Circ del més bèstia només amb Llenties i
Marabú, la Ludmila i l’Alfonsu.
El Punt
Xavier Miró

…enmig de tots els actes hi hem trobat una
perla que es va estrenar a Tàrrega fa pocs dies
i que us recomanem ben sincerament, Llenties
i Marabú d’Escarlata Circus.
Avui – Diumenge
Carles Amat

...ofrece un buen rato de ilusión y divertimento inteligente

…Escarlata Circus és una de les companyies
més veteranes de l’escena catalana. Presenta
un espectacle poètic i original…

El País
Begoña Barrera

Diari de Tarragona
Núria Bea

Llenties i Marabú, un xou entranyable
El Periódico
Gonzalo Pérez de Olaguer
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LLENTIES i MARABÚ
Escarlata Circus mostró un maravilloso
“Llenties i Marabú”, un espectáculo para 80
personas en espacio circular en el que, con la
felicidad como trasfondo, la pareja
protagonista se mete el corazón de los
asistentes en el bolsillo con esporádicos guiños
al mundo del circo. Un montaje que conectó
de forma muy especial con el público y que
particularmente me brindó la oportunidad de
sentirme bien durante el resto del día.
Revista La Teatral
Julio-Setiembre 2006
Gonzalo Andino

“Llenties i Marabú”, els trenta minuts de
tendresa i d’emocions fortes us faran recordar
el circ de la vostra infància…Emoció i riures
son garantits gràcies al bagatge català i a la
generositat del circ…
LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE
(LOIR-ET-CHER)
13/06/06

…tots els accesoris eren allí, fuets, cadenes,
destrals, el vestuari vermell per una sessió
burlesca on el circ només és el pretext per fer
feliç a la gent.
Un espectacle de calaixos per mirar pel que
és, per apreciar el que diu, per saborejar pel
que sugereix.
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE (ORLEANS)
Festival Excentrique
14/06/06

LLENTIES i MARABÚ
UN GRAND SPECTACLE
…però més enllà de la visió onírica, Bet
Miralta i Jordi Aspa ens presenten veritables
números de circ, acrobàcies, cadena fluixa,
números de clown…
un gran espectacle en el que ens hi deixem
embarcar, arrepentint-se’n d’una cosa: que allò
s’acabi. Sort companys!
LE RÉVEIL DU VIVARAIS
Festival “Quelques P’Arts”
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Escarlata Circus
bet@escarlata.com
aspa@escarlata.com

carrer Major, 25
08461 St. Esteve de Palautordera
(Barcelona) Espanya
Tel. & Fax + 34 938 451 990
www.escarlata.com

